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Engeltjes
Handleiding

Benodigd materiaal  
 (voor knijper grootte 6 x 120 mm, 4 x 70 x 17 mm, 6 x 70 x 9 mm): Artikelnummer Aantal

Sieraad beton - fijn, 500 g 608792 1

Sieraad beton - fijn, 1500 g 619692 alternatief

Sieraad beton - fijn, 3000 g 608806 alternatief

Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml 480666 1

Siliconen vorm - engelvleugel, 1 motief in 3 groottes ca. 60 x 60 mm, ca. 32 x 32 mm, 
ca. 45 x 45 mm, ca. 10 mm, 13 mm en 18 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 180 g 
gietzeep

508737 1

Houten wasknijpers ca. 120 x 30 mm, naturel, 10 stuks 545276 1

Houten wasknijpers ca. 70 x 17 mm, naturel, 6 stuks 614887 1

Houten wasknijpers ca. 70 x 9 mm, naturel, 50 stuks 543827 1

Houten halve ballen, naturel, zonder gat, 10 stuks, ca. ø 40 mm 109287 1

Houten halve ballen, naturel, zonder gat, 10 stuks, ca. ø 30 mm 109335 1

Houten halve ballen, naturel, zonder gat, 10 stuks, ca. ø 20 mm 109357 1

Dipping beton set, 50 g hechtmedium, 200 g betonstone-poeder, 100 g, dompelemul-
gator, spatel, beschermhandschoenen, instructies 627893 1

Dipping beton set, 100 g hechtmedium, 500 g betonstone-poeder, 250 g, dompelemul-
gator, spatel, beschermhandschoenen, instructies 627907 alternatief

Dipping roesteffect set, 500 g roestverf, 100 g hechtmedium, 1 paar beschermhand-
schoenen, instructies, 3-delig 627882 1

Dipping metaaleffect set, 100 g hechtmedium, 250 g dipping metaal, 1 paar bescherm-
handschoenen, instructies, 3-delig, goud 627860 1
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Dipping metaaleffect set, 100 g hechtmedium, 250 g dipping metaal, 1 paar bescherm-
handschoenen, instructies, 3-delig, zilver 627859 1

Reeves acrylverf metallic set, 4 kleuren van elk 75 ml in goud, zilver, koper en brons,  
4 stuks 421855 alternatief

Universele knutsellijm, 90 g, transparant 539697 1

Aanbevolen gereedschap
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 naar verbruik

Maatbekers set, 3 groottes, 3 stuks 729399 1

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 1

Mondstuk ø 2,8 mm, precies doseren op moeilijk bereikbare plekken, 
 geschikt voor N ° 319101 lijmpistool 319189 1

Benodigd gereedschap
werkmat, dik folie, schaar, eetlepel, rond- en borstelpenseel, waterbeker, keukenpapier, 
(wegwerp)handschoenen, keukenweegschaal (maatbeker), mengkom, spatel (of oude 
garde), satéprikkers als droogmogelijkheid voor de knijpers.

Alle delen met het lijmpistool, of als alternatief met  
 knutsellijm, vastzetten.

Handleiding
1. Pak de siliconen vorm. De binnenkant met scheidingsmiddel  
 Formestone bestrijken. Formestone laten drogen  
 (volg de Formestone productinstructies).
2. Meng het fijn beton volgens de productinstructies.
3. Vul de siliconen vorm met beton, gedurende de nacht laten  
 drogen.
4. Het betonnen model uit de vorm halen, het resterende vocht  
 laten drogen.
5. De houten wasknijpers voor het dipping beton met het  
 hechtmedium bestrijken  
 en gedurende de nacht laten drogen.  
 (Volg de productinstructies voor het dipping beton)
6. Houten wasknijpers in het dipping beton dopen en hangend  
 laten drogen.
7. Wasknijpers, betonnen vleugels en halve ballen, indien gewenst  
 voor het dipping roesteffect en dipping metaal klaarmaken.
8. Daarmee wordt bedoeld, hechtmedium op de gewenste  
 plekken aanbrengen, en gedurende de nacht laten drogen. 
9. Houten wasknijpers, vleugels en halve ballen in het dipping  
 roesteffect of/en dipping metaal dopen en hangend laten  
 drogen. (dipping roesteffect en dipping metaal volgens de  
 productinstructies gebruiken).

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team


